Protokoll fört vid styrelsemöte med Klädesholmens Samhällsförening
onsdagen den 30/5 2001
Närvarande: Bert Olsson, Krister Malander, Greta Axelsson, Ann-Sofie Boxström,
Jan-Ove Nilsson, Lasse Fält,
Gäster: § 4,5och 6; Jan Fredriksson– Tjörns kommun , byggnadsnämndens
ordförande, § 4; Bengt-Rune och Lars-Tore Axelsson, Alax
1.

Bert Olsson förklarade mötet öppnat.

2.

Justerare : Lasse Fält

3.

Föregående protokoll gicks igenom.
3:1 Slaskets lekplats skall återuppstå. Ännu ej utfört av kommunen. Petter
Winborg på kommunen ansvarig.
3:2 Strandstädning utförd av skolbarnen i måndags. Lasse Fält följer upp i badet.
3:3 Greta Axelsson är handledare för feriearbetare. Ännu finns 20 lediga
feriearbeten i Tjörns kommun.
3:4 Anslagstavla Rytterholmen klar före mitten juni rapporterar ansvarige
Krister Malander
3:5 Lekplatsen i Hästevik rensad från buskar och sly på städdagen.
3:6 Skylt in till ”kôrgårn” kommer i höst. Vägverket och
kyrkogårdsförvaltningen ordnar

4.

Remiss konferensvåning Alax kylhus
Vindsvåningen föreslås inr edd till konferensavdelning med övernattningsmöjligheter. Primärt för kundkonferenser för Alax med också till för övriga
företag.
Styrelsen ställer sig positiv till det bygglov för ändrat användningssätt som
ansökts under förutsättning att:
• brukandet är knutet till verksamheten och ej avser uthyrning
till privatpersoner
• tillfälligt bygglov medges för 5 år
Denna paragraf förklarades för omedelbart justerad.

5.

Vandrarhemsförfrågan
För Koholmen 1:105, belägen Industrivägen 4 har Salt & Sill ställt en förfrågan
om samhällsföreningens syn på ombyggnad till vandrarhem.
Styrelsens mening är att industriändamålet i befintlig detaljplan ska bibehållas.
Det är av vikt att möjlighet till konservindustrins utveckling kvarstår.

6.

Fördjupad översiktsplan
Ett antal frågor kring nuvarande och kommande användning av mark och
byggnader har aktualiserats.
Efter diskussion med Jan Fredriksson beslöts att ta upp frågan om fördjupad
översiktsplan med stadsarkitekten och att göra framställan till
byggnadsnämnden.

7.

Samhällets dag
Planering framskrider programenligt. Dock kommer visst stöd och medverkan
behövas utöver kommitténs medlemmar; Sonny Johansson, Göte Olsson och
Rolf Hermansson.

8.

Städdagen
Styrelsen tackar för deltagande på städdagen men önskar att fler deltar
kommande år. Det är en angelägenhet för alla. Alltför många har attityden att
”inte gå ut och städa för andra”. Den är fel; vi städar för oss på Holmen.
Bättre planering i tid inför nästa år.

9.

Sommarens aktiviteter
9.1 Midsommarfirandet planeras av Bengt och Kristina Malmberg. Medverkan
av flera personer behövs för entré, servering m.fl. behov.
Malanders krog bereder kaffet för avhämtning.
9.2 Simskolan startar veckan efter midsommar och pågår 4 veckor. Ny
simtränare behöver anställas. Josefin Jelmbark är biträde även i år. Lars Fält.
9.3 Samhällets dag blir den 7 juli . Annika Andersson ansvarar för planeringen
och kontakterna. Bl. a. har lokala konstnärer utställning i KIF.
9.4 Visafton i parken fredag den 13/7. Eva Bartholdsson med två
ackompanjerande musiker kommer till parken kl. 19. Samarrangeras med
Kulturnämnden. Entre 80 kr, kaffe i pausen 20 kr. Greta Axelsson och
Margareta Olsson bakar bullar. Scenbygge torsdag kväll behöver frivilliga.

10.

Nya fastighetsskatten
Nytt brev till Bosse Ringholm har fått svar. Han redovisar där det kommande
förslaget om begränsningsregel som kan gälla från 1/1 2002 men inget om
någon planerad sänkning av skatten.
Glesbygdsverket presenterar utredning om boenderätt i augusti. Bevakas.
Beslöts att därefter inbjuda Hans Ahren för information i frågan.
Den väckta iden om att samla hus i en bostadsstiftelse medför att husen
betraktas som hyreshus och därmed lägre taxerade.

11.

Parkering
För vägföreningen påtalas behovet av så kallade ”av- och pålastningsplatser” i
stället för parkeringsplatser. Detta gäller särskilt Klädesholmen.

12.

Skrindo r
Ett förslag om att underlätta för båtturister i hamnen att kunna handla mycket
och bekvämt genom att skrindor finns till utlåning upptogs positivt. Föreslås att
vardera ICA, hamnen och Samhällsföreningen bekostar vardera en sådan
skrinda som hamnvärd/kaptenen lånar ut.

13.

Fotbollsmål
Nya mål beställs till parken.

14.

Gräsklippning
Blekets trädgårdstjänst anlitas för klippning av våra små gräsytor. Tyvärr en
mycket dyrbar lösning eftersom ingen frivillig klippare anmält sig.

15.

Backande lastbilar
Ny uppmaning till konserven att försöka styra upp leveranserna så att flera stora
leveranser inte inträffar samtidigt med komplicerade backningsmanövrer som
följd.

16.

Ny bok om Klädesholmen
Ny bok som innehåller beskrivning av alla hus, familjer och boende genom åren
kommer strax att ges ut.
Styrelsen rekommenderar att förhandsteckning sker på Samhällets dag så att
upplagans storlek kan bestämmas. Ordf. lovar att påannonsera möjligheten i sitt
tal.

17.

Nästa möte blir tisdag den 3/7 kl 18:30 på KIF

18.

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och deltagarna tackade för
kaffe och bullar och mötet avlutades

.

Jan-Ove Nilsson
Sekreterare

Lars- Erik Fält
Justerare

